
Allmänna villkor 
Bakgrund. Arrangören arrangerar mässor. Därtill upplåts lokaler i samband med dessa. För Beställaren gäller dessa allmänna villkor vid hyra av monterplats samt för samtliga övriga av Arrangörens 
tillhandahållna tjänster, tekniska och andra, inklusive lokalhyra, där inte annat särskilt anges. Bryter Beställaren mot dessa allmänna villkor eller andra särskilda villkor för tjänst som tillhandahålls av 
Arrangören kan han med omedelbar verkan avstängas från deltagande i pågående och kommande evenemang. 

Avtalet. Bindande avtal uppkommer i och med att Beställaren tillställs orderbekräftelse/signerar avtal, som även kan utgöras av Arrangörens faktura. Avviker orderbekräftelse från bokningen ska Beställa-
ren skriftligen påtala detta inom 10 dagar från orderbekräftelsens/fakturans datering. Görs inte detta är Arrangören och Beställaren bundna av innehållet i orderbekräftelsen/avtalet. Påtalar Beställaren av-
vikelse inom sagda tid ska Arrangören antingen korrigera avvikelsen eller förklara avtalet ogiltigt. Arrangören tilldelar Beställaren en monterplats baserat på användningen av utställningshallarna, bransch- 
eller intresseindelning. Arrangören äger alltid rätt att justera och omdisponera layout av hall som kan innebära att placeringen av monterplatsen ändras. Att tilldelad monterplats inte överensstämmer med 
Beställarens önskemål ska således aldrig anses som att avtalet avviker från bokningen. Om förändringen innebär att monterplatsens storlek förändras har Beställaren rätt att återfå hela eller del av de till 
Arrangörens erlagda kostnader, men ej någon rätt till skadestånd eller annan ersättning. Arrangören förbehåller sig rätten att flytta mässan/utställningen till annan lokal, större eller mindre, om detta är 
motiverat av antalet beställare eller andra omständigheter utom Arrangörens kontroll. Beställaren får inte tillträda monterplatsen förrän anmälningsavgift samt kostnad för monterplatsen är till fullo betald. 
Om Beställaren inte följer gällande betalningsplan äger Arrangören rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan 

Betalningsvillkor. Beställaren förbinder sig att betala en anmälningsavgift motsvarande 10 %, vid bekräftad offert (beloppet återbetalas ej vid avbokning). Resterande del betalas 60 dagar innan 
mässans öppning. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen med 2 procent per månad. Arrangören förbehåller sig också rätten att vid försenad betalning ta ut påminnelseavgift i 
enlighet med lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

Avbokning. Beställaren har alltid rätt att kostnadsfritt avboka monterplats upp till 10 dagar från den först erhållna av första orderbekräftelse (avsändardatum) eller första faktura (fakturadatum). Vid 
senare avbokning debiteras Beställaren 100 (etthundra) procent av monterhyran om inte annat angivits i orderbekräftelsen eller fakturan. I inget fall återbetalas erlagd anmälningsavgift.

Användning av monter eller lokal m.m. Monterplatsen ska ha tagits i besittning senast 24 (tjugofyra) timmar innan mässan/utställningen startar. Skulle så ej ske äger Arrangören rätt att nyttja mon-
terplatsen på annat sätt. Beställaren ska ha montern iordningställd 12 timmar före mässans början. Monterplatsen får ej tas i besittning förrän anmälningsavgiften, monterhyra och eventuella andra avgifter 
enligt orderbekräftelsen samt i förekommande fall senare gjorda beställningar är till fullo betalda. Vissa tjänster som ska utföras i Arrangörens lokaler, såsom t.ex. transporttjänster, lyft och truckarbeten, 
restaurangtjänster och säkerhetstjänster ska alltid tillhandahållas av Arrangören och bekostas av Beställaren. Arrangören har en ovillkorlig rätt att avvisa en Beställaren eller vissa utställda föremål som av 
Arrangören bedöms ej överensstämma med den aktuella mässans inriktning och ej uppfyller skäliga kvalitetskrav. Skulle ett utställt föremål av Arrangören inte anses uppfylla nyssnämnda krav, åligger det 
Beställaren att omgående och på egen bekostnad avlägsna föremålet från montern. Beställaren äger inte rätt att återfå erlagd monterhyra eller del därav, eller erhålla annan ersättning av Arrangören för 
kostnad eller skada – direkt eller indirekt – som kan uppstå med anledning av Arrangörens beslut enligt ovan. Monterplats eller lokal får ej helt eller delvis upplåtas till annan part utan tillstånd av Arrangö-
ren. Beställaren förbinder sig att följa tillämplig lagstiftning och myndighetsbeslut samt ansvarar själv för alla eventuella tillstånd, licenser eller motsvarande som Beställaren må erfordra för sitt deltagande.

Det är inte tillåtet att:
• Utan tillstånd av Arrangören sälja över disk mot kontant betalning eller motta handpenning.
• Utan tillstånd av Arrangören sprida reklam utanför den egna montern.
• Utan tillstånd av Arrangören genom skyltning inom mässområdet hänvisa till utställning utanför mässområdet.
• I montern eller på annan plats inom mässområdet bedriva eller tillåta politisk propaganda.
•  Ordna sin monter, sina dekorationer, demonstrationer och försäljning på sätt som strider mot Internationella Handelskammarens grundregler för reklam eller som stör andra utställare eller  

esökare och all muntlig och skriftlig marknadsföring ska vara vederhäftig och förenlig med tillämplig marknadsföringslagstiftning
•  Bedriva aktiviteter eller genomföra demonstrationer som Arrangören bedömer genom sin ljudnivå negativt påverkar annan utställares möjligheter att demonstrera sitt utbud av produkter, varor eller tjänster.
• Utan tillstånd från Arrangören nedmontera hela eller delar av vad som producerats på monterytan före utställningens upphörande.
•  Att ställa ut levande djur, explosiva varor eller annat som Arrangören betecknar olämpligt ur säkerhetssynpunkt. 

Vid överträdelse av någon av ovan angivna bestämmelser äger Arrangören, om erforderligt, vidta korrigerande åtgärder på Beställarens bekostnad. 

Beställarens ansvar. Beställaren svarar för all skada uppkommen på grund av till Beställaren eller till dennes personal hänförliga omständigheter. Beställaren ansvarar själv för designen, uppbyggnaden, 
nedmonteringen, bortforslandet renhållningen av sin monter och att hålla sin monter i bästa skick. Arrangören bekostar och ombesörjer allmän renhållning på mässan/utställningen, men Beställaren är 
ansvarig och bekostar den behövliga renhållningen av monterplatsen. Beställarens förfoganderätt till monterplatsen upphör vid mässans/utställningens slut. Beställaren ska efter mässans slut lämna 
monterplatsen i ett för Arrangören motsvarande skick som vid tillträdet. Om Arrangörem finner att det krävs åtgärder för att återställa monterplatsen, äger Arrangören rätt att debitera Beställaren för 
dessa. Föremål som kvarlämnats i montern, förhyrd lokal eller inom Arrangörens område efter sista utflyttningstid kan Arrangören låta bortföra på Beställaren ansvar och bekostnad. Arrangören har även 
rätt att innehålla Beställarens föremål till dess full betalning sker. Arrangören bekostar och ombesörjer allmän vakthållning på mässan/utställningen. Vill Beställaren utöver ordningsvakter komplettera med 
annan säkerhetspersonal, såsom t.ex. livvakter, ska de först godkännas av Arrangören. Om Arrangören anser att det krävs särskilda säkerhetsåtgärder på grund av Beställaren deltagande ska Beställaren 
svara för kostnaderna härför. Beställaren ska ha tecknat en utställarförsäkring eller inneha motsvarande annan försäkring innan Beställaren tillträder. Uppkommer skyldighet för Arrangören att till stat eller 
kommun utgiva skatter eller andra pålagor, beräknade på enskild Beställares hyra eller andra avgifter för deltagandet, ska Beställaren utge ersättning härför till Arrangören. Beställaren ska hålla Arrangören 
skadelös för alla kostnader, utgifter och skador som Arrangören må åsamkas till följd av att Beställaren inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet.

Arrangörens ansvar. Kan Arrangören inte tillhandahålla avtalad monterplats, är Beställaren skyldig att underkasta sig de jämkningar i plats och utrymme som av omständigheterna skäligen kan påkal-
las. Kan Arrangören överhuvudtaget inte erbjuda monterplats, äger Beställaren endast rätt att återfå inbetald monterhyra och samtliga övriga avgifter. Arrangören ansvarar inte för Beställarens utställda 
föremål eller dekorationer i montern, oavsett om skada uppkommit genom fel eller försummelse av Arrangören eller av personal för vilken Arrangören ansvarar. Arrangören ansvarar ej för material, kläder 
eller utrustning som tillhör Beställaren eller tredje man som förvaras i lokaler som upplåtits av Arrangören. Skulle, på grund av omständigheter utanför Arrangörens kontroll, inskränkning med avseende på 
uppvärmning, tillhandahållande av elström, vatten, kommunikationsuppkoppling, elektroniska eller webbaserade tjänster eller andra av Arrangören tillhandahållna faciliteter ske, är Beställaren ej berättigad 
att återfå monterhyra, lokalhyra eller del därav. Beställaren är ej heller berättigad till någon form av skadestånd. I händelse av inskränkning enligt ovan på grund av omständigheter utom Arrangörens 
kontroll är Arrangörens ansvar begränsat till återbetalning av för sådan facilitet till Arrangörens erlagd ersättning. I de fall katalog eller annan sammanställning av information rörande visst evenemang upp-
rättas, oavsett form, tryckt eller elektronisk, frånsäger sig Arrangören allt ansvar för eventuella felaktigheter däri. Arrangören har ej heller något ansvar för visst evenemangs kommersiella genomslag eller 
framgång, antal utställare eller besökare eller förekomsten av vissa strategiska utställare. Arrangörens ansvar för skada eller förlust enligt avtalet ska vara begränsat till direkt skada eller förlust uppgående 
till ett sammanlagt belopp uppgående till det lägre av den ersättning Beställaren erlagt till Arrangören och 5 prisbasbelopp enligt lagen (1962:382) om allmän försäkring. Ersättningsskyldigheten ska inte 
omfatta indirketa skador som t.ex. utebliven omsättning och vinst eller skada som inte rimligen kunnat förutses av Arrangören. 
Force Majeure. Om till följd av krig, pandemier, allmän mobilisering, särskilda åtaganden från svenska statens eller myndigheters sida, strejk, lockout, naturkatastrofer, brand eller därmed jämförlig 
händelse, inte kan fullgöra med Beställaren träffat avtal, ska Arrangören äga rätt att efter eget val inställa mässan/utställningen eller senarelägga den så lång tid som det nämnda hindret varar. Beställaren 
äger i detta fall inte rätt till att återfå erlagd monterhyra men ska vara berättigad till förtur framför andra beställare vid tilldelning av monterplats till senare anordnad mässa. Beställaren avstår sin rätt till 
skadeståndsersättning för kostnader och utlägg som kan ha uppkommit i samband med planerat deltagande i mässan och/eller avbokning av mässan. 
Övrigt. Beställaren medger att tillgängliga uppgifter om honom får lämnas till tredje man. Beställaren medger att Arrangören utan särskilt tillstånd från Beställaren fritt får göra ljud- och/eller bildupptag-
ning- ar av de produkter, budskap, filmer, presentationer, framföranden, personer eller annat som Beställaren presenterar och visar på mässan/utställningen. Arrangören äger därefter rätten att fritt publ-
icera resultatet av sådana upptagningar i eget PR- eller marknadsföringssyfte. Arrangören svarar själv för erforderliga tillstånd för sådant nyttjande från berörda tredje parter. Rubrikerna i dessa allmänna 
villkor är endast avsedda som ett stöd för läsningen och ska inte påverka tolkningen av desamma. Underlåtenhet från Arrangören att någon gång åberopa dessa villkor ska ej uppfattas som någon eftergift 
av sådan rätt. Ej heller skall eftergift av avtalad rättighet eller anspråk vid något tillfälle, oavsett orsaken därtill, innebära att Arrangören avsagt sig rätten att senare åberopa samma avtalsbestämmelse.
Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av parternas avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av allmän domstol med Stockholms Tingsrätt som första instans. Svensk 
rätt är tillämplig på avtalet.
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